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На основу члана 46. става 1. тачке 1.   Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гл. Републике 

Србије“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),  члана 71. става 1. тачка 

1. и чланова 111, 112, 113, 114, 115, 116, и 117 Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, бр. 3/2019) Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, на 

предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања, спровођење и трајање 

јавне расправе у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно планских 

докумената из надлежности општине Рача (у даљем тексту: Општина). 

 

Појам јавне расправе 

 

Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку 

припреме одређеног акта.  

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у 

припреми), ако овом одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на 

предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 

расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној 

расправи у писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа 

Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима 

удружења грађана и средстава јавног обавештавања  (у даљем тексту: отворени 

састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима Општине 

обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може организовати 

и ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је 

предмет јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу 

територију Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за 

грађане са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може 

организовати само за тај део, односно у оквиру  те категорије грађана. 

 

Време трајања јавне расправе 

 

Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 15, а највише 30 дана. 

Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено организовање и 

спровођење. 
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Објављивање отпочињања рада на припреми прописа  

 

Члан 4.  

Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет презентацији 

Општине и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа 

који доноси Скупштина Општине. 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује се у року од 7 дана од дана почетка израде 

тог прописа. 

 

Врсте јавних расправа 

  

Члан 5. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно 

предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку 

припреме аката утврђених овом одлуком у складу са законом, односно Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности Скупштине Општине, под условима и по 

поступку предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом. 

 

II. ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА 

 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 

 

Члан 6. 

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 

1) у поступку припреме Статута Општине; 

2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу планирања инвестиција);  

3) у поступку припреме стратешких планова развоја;  

4) у поступку припреме докумената јавних политика Општине; 

5) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

6) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

7) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом Општине. 

 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 

 

Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће, на начин и у време 

које предложи орган, односно радно тело скупштине надлежно за утврђивање, односно за 

припрему нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом одлуком 

за јавну расправу о нацрту општег акта, ако овом одлуком није другачије предвиђено. 

 

1.  Јавна расправа у поступку припреме Статута Општине 

 

Јавна расправа о нацрту статута,  односно одлуке о промени статута 

 

Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се 

спроводи о нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 
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Радно тело скупштине Општине надлежно за припрему нацрта Статута, односно нацрта 

одлуке о промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове одлуке објави и 

образложење Статута. 

 

Када се не мора спровести јавна расправа 

 

Члан 9. 

Ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом које се врши 

путем преузимања прецизних законских решења, Скупштина Општине може актом о 

приступању промени Статута одлучити да се јавна расправа не споведе, ако законом није 

другачије предвиђено. 

 

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета Општине 

 

Када се спроводи јавна расправа 

 

Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  

2) нацрту одлуке о буџету. 

 

Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

 

Члан 11. 

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу 

закона и другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о 

предлозима идеја за капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем јавне 

анкете, односно другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују се 

и информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене у складу са 

ставом 1. овог члана.  

 Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог 

финансијског плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, 

односно орган надлежан за финансије и општинско веће, водиће рачуна о предлозима и 

сугестијама датим у јавној расправи. 

 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

 

Члан 12.  

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету Општине спроводи се по прописима којима се 

уређује буџетски систем. 

 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената   

 

Када се спроводи јавна расправа 

 

Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 

1) Плана развоја Општине, 

2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план). 
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Јавна расправа у припреми Плана развоја 

 

Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине спроводи се по поступку 

прописаном посебном одлуком Скупштине Општине  којом се ближе одређује садржина и 

поступак доношења Плана развоја у складу са прописом Владе Републике Србије којим се 

утврђују обавезни елементи плана развоја. 

 

Објављивање отпочињања рада на документу јавне политике 

 

Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет 

презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад 

на припреми документа јавне политике који доноси Скупштина Општине, у року од седам 

радних дана од дана почетка израде тог документа. 

 

Консултације у припреми докумената јавне политике 

 

Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да омогући учешће 

свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које спроводи током 

израде документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе ефеката, користећи 

примерену технику консултација (фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, 

панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у складу са законом који уређује плански 

систем и подзаконским актом којим се уређује управљање јавним политикама (у даљем тексту: 

Уредба). 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике консултација о резултатима 

спроведених консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису 

прихваћене и дужан је да информације о резултатима консултација спроведених у свим фазама 

израде документа јавне политике објави на интернет презентацији Општине најкасније у року 

од 15  дана од дана завршетка консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о 

консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се расправљало 

током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање 

и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.  

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које 

спроводи током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за израду 

тог документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних 

група. 

 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 

 

Члан 17. 

Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини Општине на разматрање и 

усвајање документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу јавне 

политике, осим у случајевима одређеним Уредбом. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној 

расправи са програмом јавне расправе, на интернет презентацији Општине. 

Јавни позив обавезно садржи:  

1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште);  

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

3) област планирања и спровођења јавних политика; 
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4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог 

документа јавне политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

2) рок за спровођење јавне расправе; 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе 

(одржавање округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.); 

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Јавна расправа траје најмање 15, а највише 30 дана, а рок за достављање иницијатива, 

предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 7 дана 

од дана објављивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно се 

објављује и информација о резултатима консултација из члана 16. ове одлуке спроведених до 

почетка јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и 

извештај о спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански 

систем.  

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне политике 

 

Члан 18. 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на интернет 

презентацији општине, најкасније петог радног дана пре подношења Скупштини Општине на 

разматрање и усвајање документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о: 

- времену и месту одржавања јавне расправе; 

- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде; 

- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих 

циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања 

показатеља учинка јавних политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, 

из којих разлога то није учињено.  

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне 

политике који се подноси Скупштини Општине на усвајање. 

 

Ажурирање и објављивање предлога документа јавне политике 

 

Члан 19. 

Општинско веће је дужно да по окончању јавне расправе ажурира предлог документa 

јавне политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и да 

ажурирану верзију тог документа објави на интерент презентацији општине, најкасније седмог 

радног дана пре подношења документа Скупштини Општине на разматрање и усвајање. 

 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

 

Када се спроводи јавна расправа 

 

Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о нацртима: 

- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,  
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- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и 

накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и 

утврђивање нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се може 

спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 

 

5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

 

Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 

 

Члан 21. 

У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности Општине, 

јавна расправа се спроводи у складу са законом, којим је уређена област планирања и 

изградње. 

 

III. ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА 

 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 

 

Члан 22. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине Општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине 

одборника или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора 

бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, односно 

предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посебан 

позив доставља, назначење времена и начина одржавања јавне расправе и друге податке 

значајне за одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим потписима 

подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, 

спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

 

Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе 

 

Члан 23. 

Надлежно радно тело у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом, 

одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 24. ове одлуке, у року од 

7 дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење јавне 

расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин уређују 

односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења или статус 

и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог члана, 

Општинско веће је дужно да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време које је 

у тим поднесцима предложено.  
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IV. ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ 

ОПШТЕГ АКТА 

 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 

 

Члан 24. 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин 

спровођења, место и време спровођења јавне расправе. 

 

Покретање поступка јавне расправе 

 

Члан 25. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 

Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи 

одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које 

сматра да су заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 

Општине и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује акт Општинског већа о спровођења јавне 

расправе, програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне расправе 

са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне расправе не може 

проћи мање од три дана. 

 

Садржина програма јавне расправе 

 

Члан 26. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

- податке о нацрту акта о коме се спроводи јавна расправа, 

- рок за спровођење јавне расправе, 

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима 

јавне расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који 

треба да се реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси, 

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, 

трибина, презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу 

задуженом за управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и 

- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на предлог органа надлежног за 

припрему општег акта који је предмет јавне расправе. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи 

 

Члан 27. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

- акту о коме је спроведена јавна расправа, 

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, 

презентације и слично), 
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- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној 

расправи, 

- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога 

због којих нису прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и на 

други погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

 

Члан 28. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима 

датим у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се подноси 

доносиоцу акта на усвајање. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Одложена примена појединих одредаба 

 

Члан 29. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција 

(члан 11. ове одлуке), примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету за 2021. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената 

јавне политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-112/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, 96/2015, 

83/2018 и 81/2020 – одлука УС), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. 

године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ 

ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Члан 1. 



Број 33, страна 10 Службени гласник општине Рача 30.12.2020. године 

 

Овом одлуком уређује се максимална спратност објеката у поступку озакоњења 

објеката на територији општине Рача. 

Члан 2. 

Предмет озакоњења у смислу ове Одлуке може бити објекат који има спратност већу 

за највише две етаже од прописане максималне спратности важећим планским документима, 

за одређену урбанистичку зону, целину или блок. 

Уколико важећим планским документом није прописана максимална спратност 

објеката за одређену урбанистичку зону, целину или блок, предмет озакоњења може бити 

објекат који има спратност већу за највише две етаже од највеће дозвољене спратности 

објеката прописане Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) за ту зону. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Општине Рача. 

 

Образложење 

 

Одлука о одређивању максималне спратности објеката у поступку озакоњења објеката 

на територији општине Рача дефинисана је и усаглашена са Законом о озакоњењу објеката 

(,,Сл. гласник РС“, 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука УС) који је ступио на снагу 27.11.2015. 

године. 

Чланом 8. Закона о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, 96/2015, 83/2018 и 81/2020 

– одлука УС) предвиђено је да предмет озакоњења може бити објекат који има спратност 

прописану важећим планским документом, а изузетно и спратност већу од спратности 

прописане важећим планским документом, која се одређује на основу општег акта јединице 

локалне самоуправе, којим ће бити прописана спратност по урбанистичким зонама, целинама 

или блоковима. Такође, истим чланом је прописано да уколико важећим планским документом 

није одређена максимална спратност објеката, надлежни орган је одређује на основу општег 

акта јединице локалне самоуправе, којим се прописује спратност по урбанистичким зонама, 

целинама или блоковима. 

На основу свега наведеног, потребно је прописивање Одлуке о одређивању максималне 

спратности објеката у поступку озакоњења објеката на територији општине Рача, како би се 

омогућила несметана примена горепоменутог Закона, што је овом одлуком и учињено. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-113/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55)  Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача", број 3/2019 ), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, на 

предлог Општинског већа општине Рача,  донела је: 

 

O Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И УЛАГАЊА У РАЗВОЈ 

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАЧА“, РАЧА 

 

Члан 1. 
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Јавном комуналном предузећу „Рача“ из Раче даје се сагласност на  Програм пословања  

и улагања у развој комуналних делатности у 2021. години, број 287/2020 од 30.11.2020. године. 

Члан 2. 

 Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-115/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55)  Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача", број 3/2019 ), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, на 

предлог Општинског већа општине Рача,  донела је: 

 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине 

Рача за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче, број 291/2020 од 

04.12.2020.године. 

 

2. Oва Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Рача". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-116/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 14. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача  („Сл. 

гласник општине Рача“, број 8/2013, 16/2013, 31/2016 и 19/2019), Скупштина општине Рача, 

на седници одржаној 30.12.2020. године, на предлог Комисије за представке и предлоге 

Скупштине општине Рача, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о додели годишњих награда општине Рача за 2020. годину 

 

 

1. Признање Годишња награда додељује се: 

 

- Мајкама за треће и свако наредно живо рођено дете и то: 

 

1. Маријана Кењић ,               Мало Крчмаре,                       Треће дете, 

2. Велиборка Милошевић,    Рача, Рудничка 2,                    Треће дете, 

3. Весна Матић,                        Поповић,                                Треће дете, 
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4. Арјете Јовановић,                Рача, Цара Лазара 39,           Треће дете, 

5. Љубица Домановић,          Бошњане,                                 Треће дете,      

6. Александра Јанићијевић,  Велико Крчмаре,                     Треће дете, 

7. Милица Ивановић,              Сараново,                               Треће дете, 

8. Драгана Тодоровић,           Доња Рача,                               Треће дете, 

9. Јелена Петровић,                 Поповић,                                 Треће дете, 

10. Марија Тодоровић,             Сараново,                                Треће дете, 

11. Драгана Тошић,                    Доња Рача,                             Треће дете, 

12.  Душица Тацић,                    Рача,  Карађорђева 71,           Треће дете, 

13. Милена Росић,                     Вишевац,                                 Треће дете, 

14. Сања Нешић,                        Поповић,                                  Једанаесто дете, 

15. Зорица Радивојевић,          Сипић,                                        Осмо дете,  

16. Сандра Марковић,              Борци,                                        Треће дете, 

17. Уксела Симић,                     Доња Рача,                               Осмо дете 

18. Николић Зорица        Сипић                                         Осмо дете 

19. Нешић Сања          Поповић                                    Једанаесто дете 

 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-117/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019.годину ОШ „Карађорђе“, Рача. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-118/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019.годину ОШ „Карађорђе“, Рача. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-118/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину СШ „Ђура Јакшић“, Рача, број 873 од 

22.10.2020. године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-119/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину Центра за социјални рад „Шумадија“ 551-00-

271/3-20 од 29.10.2020. године. 
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2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-120/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину FCC “Vrbak” DOO Lapovo, број 1326-1 oд 

06.11.2020. године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-121/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019.годину КЦ „Радоје Домановић“ Рача, број 185 од 

22.10.2020. године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-122/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду НБ „Радоје Домановић“, Рача за 2019. годину. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-123/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину ПУ „Наша радост“, Рача, број 409/2020 од 

22.10.2020. године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-124/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину TO Oпштине Рача, број 37/2020 од 12.03.2020. 

године. 
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2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-125/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019. годину Црвеног крста Рача, број 14-2/2020 од 

28.02.2020 године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-126/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача", број 3/2019), и члана 34. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 

општине Рача", број 22/20), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 24.12.2020. 

године донело  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Поништава се  Јавни конкурс у оквиру Програма подршке спровођења мера 

популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима за 

земљорадничке и пољопривредне задруге на територији општине Рача у 2020. години, 

број 021-329/2020-II-01 од 06.11.2020. 

2. Поништавају се све правне последице произведене Јавним конкурсом из члана 1. овог 

решења. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења.  

4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

                    Чланом 34. Пословника о раду прописано је да Општинско веће у оквиру својих 

овлашћења доноси: Одлуке, упутства, правилнике решења, закључке, програме, пословник и 

даје аутентично мишљење о актима које доноси. 

 На седници Општинског већа општине Рача, одржаној дана 06.11.2020. године, 

донета је Одлука  о расписивању јавног конкурса и расписивање Јавног конкурса за 

реализацију Програма подршке спровођења мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у 

економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и  пољопривредне задруге са 

територије општине Рача у 2020. години. 

 Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије издало је потврду о 

немогућности реализације Јавног конкурса услед последица вируса COVID-19 и проглашења 

ванредног стања и економских мера које је спровеле Влада Републике Србије јер је дошло до 

смањења прихода у буџету општине Рача. 

 Из свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 401-419/2020-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 24.12.2020. године      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 На основу чл. 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  

РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 71. став 1. тачка 10) 

Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 3/2019) и члана 34. 

Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 22/20), на 

основу чл.69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 и 31/19) и 

чл. 13. Одлуке о III ребалансу буџета Општине Рача за 2020 год. („Службени гласник Општине 

Рача бр. 30/20) на седници одржаној дана  24.12.2020 године Општинско веће општине Рача 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о III ребалансу буџета Општине Рача за 2020. годину 

(„Сл.гл. Општине Рача 30/2020), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, позиција 69/0 извор финансирања 01, економска 

класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства за финансирање делатности у 2020. год. у износу од 1.176.000,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 0602-

Опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, позиција 65/0  економска класификација , 485-Зграде и граћевински 

објекти – 1.176.000,00 дин.   
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3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 

финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 400-100/20-II-01             ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 24.10.2020. године       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 40. става 1. тачке 14) Статута општине Рача  („Сл. гласник општине 

Рача“, бр. 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Николић Милош, из Раче, ул. Карађорђева 93, именује се за директора Туристичке 

организације општине Рача, на период од 4 године.  

 

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, од када ће именованом из тачке 1. 

овог решења почети да тече мандат. 
 

3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-114/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 40. става 1. тачке 13)  Статута општине Рача („Службени гласник 

општине Рача“, број 3/19), Скупштина оптшине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, 

на предлог Одборничке групе у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

донела је:  

 

 

 Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад „Шумадија“ 

 

 

1. Именује се члан УО Центра за социјални рад „Шумадија“, представник 

Општине Рача, Саша Ђорђевић из Вучића. 

 

2. Решење проследити на даљу надлежност Скупштини општине Баточина. 
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3. Утврђује се престанак мандата члану УО Весни Стојиловић из Мирашевца, 

због истека мандата. 

 

4. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном 

гласнику општине Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-127/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 40. става 1. тачке 13)  Статута општине Рача („Службени гласник 

општине Рача“, број 3/19), Скупштина оптшине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, 

на предлог Одборничке групе у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

донела је:  

 

 

Решење о именовању члана НО Центра за социјални рад „Шумадија“ 

 

 

1. Именује се члан НО Центра за социјални рад „Шумадија“, представник 

Општине Рача, Јелена Радојковић из Раче, ул. Лепеничка број 37. 

 

2. Решење проследити на даљу надлежност Скупштини општине Баточина. 

 

3. Утврђује се престанак мандата члану НО, Марији Радојковић из Раче, ул. 

Лепеничка број 37, због истека мандата. 

 

4. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном 

гласнику општине Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-128/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. става 1. тачке 13)  Статута општине Рача („Службени гласник 

општине Рача“, број 3/19), Скупштина оптшине Рача, на седници одржаној 30.12.2020. године, 

на предлог Одборничке групе у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

донела је:  

 

 

Решење о именовању председника УО 

Народне библиотеке „Радоје Домановић“, из Раче 

 

 

1. Именује се председник УО Народне библиотеке „Радоје Домановић“ из Раче, 

представник општине Рача, Сандра Живковић из Доње Раче. 

 

2. Утврђује се престанак мандата председнику УО, Светлани Обрадовић из 

Бошњана, због поднете оставке. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном 

гласнику општине Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-129/2020-I-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.12.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 

13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 

информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 

Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 

Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


